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Önsöz

Kronik yorgunluk sendromu (KYS), kronik ağrı, kanser ve 
kronik solunum problemleri de dahil olmak üzere, kronik ve 
güçten düşüren pek çok hastalığın merkezinde yorgunluk var-
dır. Bununla beraber, yorgunluk çok fazla yükümlülük aldı-
ğımız, fazla çalıştığımız veya gevşemeye çok az zaman ayır-
dığımız zaman da ortaya çıkar. Bu kitap, kronik yorgunluk 
sendromundan mustarip olanlar için yazılmış olsa da bu tek-
niklerin çoğu başka nedenlerden dolayı yorgun olan insanlar 
için de yararlı olacaktır.

Kronik yorgunluk sendromunun üstündesinden gelmek için 
böyle bir psikolojik rehber kitabı yazmamızın çeşitli nedenleri 
vardı. Birincisi, Londra’da King’s College Hastanesi’nde yap-
tığımız küçük bir araştırma, bazı hastaların bir terapistle yüz 
yüze görüşmeden sadece telefonda konuşarak ve bu tür bir 
rehber kitabının eski bir versiyonundan yararlanarak sağlığına 
kavuştuğunu ortaya çıkardı. İkincisi, kronik yorgunluk sendro-
mundan mustarip olan ve sorunlarının üstesinden gelmelerine 
yardım edecek bir uzmana ulaşamayan pek çok insan vardır. 
Üçüncüsü, kronik yorgunluk sendromundan şikayet eden ba-
zılarının düzenli olarak randevularına gitmelerini zorlaştıran 
yoğun bir hayatı vardır.

Dolayısıyla bu kitabın amacı yorgunluğunuzun ve bunun ha-
yatınızda yol açtığı kısıtlamaların üstesinden gelmenize yardım 
edecek bilgi ve stratejiler sunmaktır. Bu stratejilerin kronik yor-
gunluk sendromu da dahil olmak üzere çok çeşitli hastalıkların 
tedavisinde etkili olduğu görülmüştür. Ne var ki, bu, yorgunlu-
ğunuzun ve onunla bağlantılı sorunlarınızın üstesinden gelme-
nize yardım etmek için yeterli olabilse de herkes için geçerli 
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sonuç alıcı olmayabilir. Bu kitaptan yararlanamayanlar elbette 
daha farklı yerlerden, kişi ve kurumlardan yardım veya destek 
alacaklardır.

Bu kitabı nasıl kullanacaksınız?
Kitaptaki bilgiler genellikle insanların faydalı bulduğu bir 
şekilde düzenlenmiştir. Bu nedenle kitabı yazıldığı dü-
zende okumanızı tavsiye ediyoruz. Kitabın çekirdeğini 
oluşturan II. Kısma geldiğiniz zaman, verilen stratejileri 
uygulamaya geçmeden evvel her bölümü birkaç kez oku-
manızı ve çaba gösterirken temponuzu ayarlamanıza yar-
dımcı olacak bir program yapmanızı öneriyoruz. Ayrıca 
birkaç günlük de tutmanızı istiyoruz; kitaptaki boş gün-
lüklerin fotokopisini çekebilir veya kendi günlüklerinizi 
hazırlamayı tercih edebilirsiniz. Hayatınızda bazı deği-
şiklikler yaptığınız ve öğrendiğiniz teknikler konusunda 
kendinize güvendiğiniz zaman kitabın III. Kısmı üstün-
de çalışmanızı öneriyoruz. Eğer size destek olmak iste-
yen yakınlarınız veya arkadaşlarınız varsa IV. Kısımda, 
14. Bölümü okumalarını tavsiye ediyoruz.

Kitap neleri içeriyor?
Kitabın I. Kısmı sorununuzu anlamanıza yardım etmeyi amaç-
lıyor. Yorgunluğun olası nedenleri anlatılıyor ve yorgunluğu-
nuzun sürmesine katkıda bulunabilecek faktörler ele alınıyor. 
Ayrıca kronik yorgunluk sendromundan mustarip insanlarda 
yaygın olan diğer semptomlar açıklanıyor.

II. Kısım yorgunluk sorununuzun üstesinden gelmenize 
yardım etmeyi amaçlayan çeşitli pratik stratejilere odaklanı-
yor. Eğer sizin sorununuzla ilişkili olmadığını düşündüğünüz 
bölümler varsa onları atlayabilirsiniz. Bu stratejileri uygula-
maya başlamadan önce, bu yöntemin sizin için doğru oldu-
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ğundan emin olmak için 49. ve 50. sayfalardaki “birkaç uyarı-
yı” göz önüne almanızı istiyoruz.

Her şeyden önce, neleri değiştirmek istediğinize karar ver-
menize yardımcı olmak için gün içindeki faaliyetlerinizi ve 
uyku düzeninizi nasıl gözleyeceğinizi öğreneceksiniz. Daha 
sonra uyku kalitenizi arttırmanın ve uykunuzu düzene sokma-
nın yollarını keşfedeceksiniz. Faaliyet ile dinlenmenin nasıl 
daha iyi dengeleneceğini, nasıl hedef belirleyeceğinizi ve bun-
lara ulaşmak için nasıl çalışacağınızı öğreneceksiniz. Bundan 
sonra yararsız düşünme modellerinin üstesinden nasıl gelece-
ğinize ilişkin bir bölüm geliyor. Kitaptaki talimatları dikkatle 
yerine getirmesine rağmen pek ilerleme kaydetmediğini his-
sedenler için iyileşmelerinin önündeki engellerin üstesinden 
nasıl geleceklerini anlatan bir bölüm de yer alıyor. Kitapta 
kaygı, endişe ve stresle başa çıkmak için birtakım stratejilere 
de yer verdik. II. Kısmın son bölümü kötüleşmelerle baş et-
menin pratik yollarını ele alıyor; eğer semptomlarınızın sade-
ce devam etmekle kalmadığını, büyük ölçüde arttığını da fark 
ediyorsanız bu bölümü özellikle dikkatle okumanızı tavsiye 
ediyoruz.

III. Kısım öğrendiklerinizi pekiştirmeye odaklanıyor ve 
sizi ilerlemenizi sürdürmeye hazırlıyor. Bu kısım başka in-
sanların sizin de yaşıyor olabileceğiniz benzer sorunlarla nasıl 
başa çıktığını görmenize yardım edecek vaka hikâyelerini içe-
ren bir bölümle başlıyor. 

Son olarak, IV. Kısımda eşiniz, yakınlarınız ve arkadaşla-
rınız için bazı kısa bilgiler ve öneriler veriliyor. Bu bölümün 
amacı yakınlarınızın yorgunluk sorununuzu anlamasına ve 
ihtiyacınız olduğu zamanlarda size destek olmasına yol gös-
termektir.
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1

Kronik yorgunluk sendromu nedir?

Bu bölümde kronik yorgunluk sendromunun arka planı hak-
kında biraz bilgi veriyor ve başlamasına katkıda bulunabile-
cek faktörleri ele alıyoruz. Aynı zamanda kronik yorgunluk 
sendromundan mustarip insanların deneyimlediği pek çok 
yaygın semptomu açıklıyor ve mevcut tedavilerden bazılarını 
irdeliyoruz.

Yorgunluk nedir?
Yorgunluk tanımı zor bir kavramdır, çünkü çeşitli insanlar 
için farklı anlamlara gelir. İnsanlar yorgunluklarını çoğun-
lukla halsizlik, büyük bir bitkinlik veya uyku hali, hiç ener-
jilerinin olmaması veya kendini tamamen tükenmiş hissetme 
gibi ifadeler kullanarak betimler. Yorgunluk, sağlıklı insanla-
rın hissettiği normal halsizlikten çok daha farklı hissedilir ve 
genellikle ağrı, asabiyet, hüsran ve bazen de çökkünlük veya 
kaygı gibi başka duygularla bağlantılıdır. Yorgunluk, genel-
likle hareketi kesmek veya azaltmak için bir sinyal olsa da, 
paradoksal bir biçimde hareketsizliğin kronik yorgunluğun 
ortaya çıkmasına neden olduğuna dair kanıtlar da vardır; daha 
sonra bu konuya tekrar geri döneceğiz.

Yorgunluk, herhangi bir zamanda örneğin Britanya nüfu-
sunun yüze 30’unu (ABD nüfusunun yüzde 20’sini) etkileyen 
çok yaygın bir sorundur. Bu, pek çok hastalıkla bağlantılı ola-
bilecek bir semptomdur. Bununla birlikte, yorgunluğun nadi-
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ren tek bir açıklaması vardır. Yorgunluk genellikle bir enfek-
siyonun ardından veya bazen de hayat çok yoğun ve stresli ol-
duğu zaman ortaya çıkar. Yorgunluğunuzun nedeni ne olursa 
olsun, o gerçek ve güçten düşüren bir sorundur.

Kronik yorgunluk sendromu nedir?
Viral enfeksiyon sonrası yorgunluk sendromu (VESYS) veya 
miyaljik ensefalomiyelit (ME) olarak da bilinen kronik yor-
gunluk sendromu (KYS) son yıllarda dikkatleri çeken bir has-
talıktır. Bunda payı olan “fizyolojik” ve “psikolojik” faktör-
ler hakkında pek çok tartışma olduğu için bu hastalığın ismi 
konusunda anlaşmaya varmak da zor olmuştur. Bu modası 
geçmiş, ikircilikli görüş bedenle zihnin ayrı çalıştığını varsa-
yar ve herhangi bir rahatsızlığın anlaşılmasında faydasızdır. 
KYS’yi incelemenin alternatif yollarını ileride ele alacağız.

Bu hastalık bir asırdan uzun bir süre önce net bir şekilde ta-
nımlanmış olsa da “kronik yorgunluk sendromu” oldukça yeni 
bir isimdir. O zamanlar buna “nevrasteni” deniyordu.

KYS’nin başlıca semptomu kişiyi bunaltan ve normal yor-
gunluğa benzemeyen inatçı bitkinliktir. Diğer semptomlar kas 
ve/veya eklem ağrısı, boğaz ağrısı, baş ağrısı, karıncalanma, 
baş dönmesi ve ışığa ve sese karşı duyarlılık şeklinde sırala-
nabilir. KYS geniş kapsamlı kas iskelet ağrısı ve bitkinlikle 
kendini gösteren fibromiyalji ile dikkate değer benzerlikler 
taşımaktadır; ancak, fibromiyaljide kas ağrısı genellikle daha 
baskındır. KYS’den mustarip insanlar çoğunlukla konsantras-
yon zayıflığı, sözcükleri hatırlamada zorlanma ve kısa dönem 
hafızanın kötüleşmesi gibi zihinsel bozuklukların ortaya çık-
tığını bildirmektedir. Uyku sorunları da yaygındır; mesela, 
uyumakta zorlanma, çok uzun süre uyuma, çok rüya görerek 
huzursuz uyuma, sık sık uyanma, uyumaya rağmen dinlen-
memiş olarak kalkma gibi. KYS’den mustarip pek çok insan 
aynı zamanda şişkinlik, mide bulantısı veya iştah kaybı gibi 
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sindirim sorunları da bildirmektedirler. Gıda intoleransı ve 
bazı besinlere, alkole ve çay ve kahve gibi kafein içeren mad-
delere karşı hassasiyetin arttığı da bildirilmiştir.

Semptomlar kişiden kişiye değişiklik gösterir ve gidip ge-
lebilir. Ne var ki, nasıl bir bileşim gösterirlerse göstersinler 
genellikle çok güçten düşürücüdür ve pek çok kişiyi yaşam 
tarzlarında radikal değişiklikler yapmaya yöneltirler. Bu, bazı 
insanlar için işi veya eğitimi bırakmak anlamına gelir; bunun 
dışında veya buna ilaveten, sosyal etkinlikleri ve boş zaman 
faaliyetlerini veya evde ya da aileleriyle birlikte yaptıkları 
şeyleri azaltmaları veya kısıtlamaları anlamına da gelebilir. 
Bu semptomlar kişiyi o kadar tüketebilir ki günün büyük kıs-
mını yatakta geçirirler. Bazıları da işe gidebilir ya da evlerini 
çekip çevirebilir ama bunun dışında çok az şey yapabilirler. 
Pek çok insan fiziksel ve zihinsel çabanın semptomlarını kö-
tüleştirdiğini görür.

Kişiyi güçten düşüren bu hastalığın bir sonucu olarak in-
sanlar hüsran, çökkünlük ve çaresizlik hissettiklerinden şikâ-
yet ederler.

Kronik yorgunluk sendromu 
nasıl teşhis edilir?
Hassas bağırsak sendromu (HBS) gibi bilinen tek bir nedeni 
olmayan diğer pek çok hastalıkta olduğu gibi, kronik yorgun-
luk sendromunu teşhis edecek belli bir test yoktur. KYS teş-
hisi genellikle semptomların nasıl başladığını, nasıl ilerlediği-
ni (mesela belli faaliyetle daha kötüleşip kötüleşmediği gibi) 
ve ne kadar süre devam ettiğini içeren hastalığın ayrıntılı bir 
hikâyesiyle konur. Bu semptomları açıklayabilecek diğer has-
talıkları elemek için bazı genel kan testleri de yapılır. Mesela 
eğer dikkate değer bir kilo kaybı veya yabancı bir ülkeye yapı-
lan bir seyahat öyküsü varsa bazen başka özel testler de yapılır 
ama bu, semptomlara bağlıdır. Tıp doktorları KYS’yi teşhis 
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edebilirler fakat bazen hastaları doğrudan KYS alanında çalı-
şan bir uzmana yönlendirmeyi tercih ederler.

Kronik yorgunluk sendromu 
ne kadar yaygındır?
Kronik yorgunluk sendromunun genel nüfus içinde ne kadar 
yaygın olduğunu tam olarak söylemek zordur. Birincisi, bu, 
kronik yorgunluk sendromunun nasıl tanımlandığına bağlıdır. 
İkincisi, bazı insanlar KYS’nin bütün semptomlarını gösterse 
de bunu söz konusu hastalığa bağlamayabilirler.

Britanya’da herhangi bir nedenle doktora giden hastaların 
yüzde 10 ile 30’u (ABD’de yüzde 15-27’si) birkaç haftadan 
uzun süren belirgin bir yorgunluk hali bildirmelerine rağmen 
araştırmalar kronik yorgunluk sendromu teşhisinin bu vaka-
ların sadece küçük bir kısmına konulduğunu göstermektedir. 
KYS erkeklerden çok kadınlarda daha yaygın gibi görünmek-
tedir. Bunun için pek çok açıklama öne sürülmüştür, kadınlara 
yönelik talep ve beklentilerin artmasıyla rollerinin değişmesi 
bunlardan biridir. Yorgunluk çocuklukta nispeten nadir görül-
se de bu oran ergenlikte artar. Kronik yorgunluk sendromu 
yetişkinlikte herhangi bir zamanda ortaya çıkabilir.

Kronik yorgunluk sendromunun 
nedenleri nelerdir?
Yukarıda belirttiğimiz gibi, KYS’nin tek bir nedeni yok gibi 
görünmektedir. İnsanlar bu hastalığın başlangıcında, farklı tür 
hastalıkları veya enfeksiyonları da içeren çok çeşitli rahatsız-
lıklar geçirdiklerini bildirmişlerdir. Ancak bazıları bildiği ka-
darıyla herhangi bir hastalık ya da enfeksiyon geçirmemiştir. 
Bazı hastalar KYS’nin ortaya çıktığı zamanı tam olarak belir-
leyebilse de bazılarında kademeli olarak başlamıştır. Bu geniş 
kapsamlı deneyimler karşısında, KYS’nin tek bir nedeninin 
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belirlenmesi pek mümkün değildir. Bununla beraber, birtakım 
faktörlerin bu hastalığın tetiklenmesiyle ilgisi olabileceğine 
dair gittikçe artan kanıtlar vardır.

Eğer kronik yorgunluk sendromundan mustaripseniz ken-
dinizi aşağıdaki tetikleyicilerin hepsiyle olmasa da bazılarıyla 
ilişkilendirmeniz mümkündür.

Enfeksiyon

KYS’nin başlangıç noktası genellikle çoğu zaman viral bir en-
feksiyon biçiminde ortaya çıkan bir hastalıkla ilişkilendirilir: 
mesela, soğuk algınlığı, grip veya öpüşme hastalığı gibi. Ciddi 
viral enfeksiyonlar kendimizi altı ay kadar yorgun hissetme-
mize yol açabilir.

Bazen insanlar bir dizi enfeksiyon geçirdiklerini bildirir-
ler, bu da zayıf düştüklerinin bir işareti olabilir. Ancak KYS 
teşhisi konduktan sonra bu virüsün veya bakterinin varlığını 
sürdürdüğünün net bir kanıtı yoktur. Son araştırmalar enfek-
siyonun en şiddetli olduğu noktada aşırı dinlenmenin birkaç 
hafta veya ay sonra semptomların daha kötüleşmesine yol 
açabileceğini göstermektedir. Bir enfeksiyonun akut safha-
sında “ağırdan almak” yerinde olsa da çok fazla dinlenmek 
faydasızdır.

Yaşam tarzı

Yorgunluk yoğun yaşam tarzıyla ilişkili olarak da ortaya çıka-
bilir. Gevşemeye çok az fırsat veren bir yaşam sürmek stres-
lidir. Bir hastalık veya enfeksiyondan sonra, kişi kendini iş-
teki veya evdeki yükümlülüklerini yerine getirme konusunda 
baskı altında hissedebilir ve bu da tükenmesine yol açabilir. 
Çok hareketli olmanın da hareketsizlik kadar yorgunluğa yol 
açması mümkündür.


